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FD Mediagroep kent door het jaar heen een grote 
verscheidenheid aan printuitgaven. Specials met elk een 
eigen redactionele formule, rondom een bepaald thema 
of domein en gericht op een specifieke doelgroep.

FD Persoonlijk
FD Persoonlijk is het high end luxury & lifestyle magazine 
dat iedere zaterdag bij het FD verschijnt. Een gevarieerd 
en intelligent magazine dat een jonge en koopkrachtige 
doelgroep inspireert en attendeert op kunst, mode en 
design. Met redactionele kerndomeinen als Werk & Geld, 
Mode, Reizen, Design & Gadgets biedt FD Persoonlijk het 
scherpste bereik in de hoogste sociale klasse A en 
welstandsklasse W1. Dankzij de heldere bladformule, mooie 
fotografie en overzichtelijke lay-out straalt het magazine 
kwaliteit en allure uit. 

Ook verschijnen er elk jaar diverse themaspecials, van 
Mode tot interieur en design. Voor de verschijningsdata 
van deze special zie pagina 9 of kijk op fdmg.nl

FD Persoonlijk

        Bereik za 13+             140.000       Bron: NPMM 2022-II

Positie toeslag

1e spread 1,2

2e spread 1,15

Cover 4 1,2

PositietoeslagenFormaat
Pagina aandeel Breedte  (in mm) Hoogte (in mm) Tarief

1/1 * 230 275 € 7.250

2/1 * 460 275 € 12.500

1/1 Special * 230 275 € 8.337

2/1 Special * 460 275 € 14.375

* 4 mm afloop rondom toevoegen en snijtekens op aangegeven hoogte en breedte plaatsen.
 Voor marktindex en overige aanleverspecificaties: pagina 10 of fdmg.nl
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Tempus magazine
Tempus is het meest toonaangevende luxe magazine over 
horloges, juwelen en business. Het verschijnt als bijlage bij Het 
Financieele Dagblad en heeft met afstand de grootste oplage van 
alle Nederlandse magazines in dit segment.

De wereld in 2024 magazine
Het magazine richt zicht op de toekomst. Op financieel, 
economisch en maatschappelijk gebied. Wie wil weten waar 
het naar toe gaat, kan niet om De Wereld in 2024 heen. 
Wat moet u nu ondernemen, om straks succesvol te zijn.

Overige printspecials

Pagina aandeel Breedte 
(in mm)

Hoogte 
(in mm)

Tarief

1/1 * 230 275 € 5.875

2/1 * 460 275 € 9.800

Pagina aandeel Breedte 
(in mm)

Hoogte 
(in mm)

Tarief

1/1 * 230 275 € 11.750

2/1 * 460 275 € 19.600

* 4 mm afloop rondom toevoegen en snijtekens op aangegeven 
hoogte en breedte plaatsen.  Voor overige aanleverspecificaties: 
pagina 10 of fdmg.nl

Voor 2023 geldt een variabele marktindex met een 
bandbreedte van 90-110. Deze wordt ca. 6 weken voor aanvang 
van de desbetreffende maand op fdmg.nl gepubliceerd.
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Tempus Magazine

De wereld in 2024

FD Persoonlijk Specials

Specialkalender

Special Publicatiedatum Aanleverdatum 

Talentspecial 11 februari 30 januari 

Mode I  25 februari 13 februari

Go! (mobiliteit & reizen) 18 maart 6 maart

Man Stijl I 8 april  27 maart 

Interieur & Design I 6 mei  24 april 

Mode II  2 september 21 augustus

Man Stijl II  23 september 11 september

Interieur & Design II 14 oktober 2 oktober

Feestdagen 25 november 13 november

Kerst 16 december 4 december

Special Publicatiedatum Aanleverdatum 

Tempus Magazine voorjaar 16 mei 25 april 

Tempus Magazine najaar 14 november 24 oktober

Special Publicatiedatum Aanleverdatum 

De wereld in 2024 24 december 2023 8 december 2023

 uiterlijk 16.00u

Voor meer vragen kun je contact opnemen 
met Sales Support: 020 592 8585 of 
salessupport@fdmediagroep.nl
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Het Financieele Dagblad
FD Mediagroep accepteert advertenties in de vorm 
van certified PDF voor de Nederlandse dagbladen 
(CMYK, 200 dpi). Advertenties opgebouwd in RGB 
en steunkleur zijn niet bruikbaar. Het aan te leveren 
advertentie-bestand mag niet groter zijn dan 12 Mb. 
Wij kunnen eenvoudige advertenties (met 1 of 2 
afbeeldingen) voor je opmaken (€150,- excl BTW). 
Na reservering ontvang je van de orderafdeling een 
bevestiging per e-mail met uploadinstructies en 
uiterlijke aanlevertijden. Advertenties dienen uiterlijk 
10.00 uur op de werkdag voor verschijnen 
aangeleverd te worden.

FD Persoonlijk, Tempus en FD Outlook Magazine
Voor de printuitgaven behoort het materiaal te 
voldoen aan de vorm van certified PDF voor de 
Nederlandse tijdschriften (CMYK, 300 dpi). 
Advertenties opgebouwd in RGB en steunkleur zijn niet 
bruikbaar. Het aan te leveren advertentie-bestand mag 
niet groter zijn dan 12 Mb. Na reservering 
ontvang je van de orderafdeling een bevestiging 
per e-mail met uploadinstructies en uiterlijke 
aanlevertijden.

Voor advertorials gelden speciale richtlijnen. Vraag je 
contactpersoon naar de specifieke voorwaarden.

Kijk voor alle advertentievoorwaarden van 
FD Mediagroep op www.fdmg.nl.

Aanleverspecificaties print



Contact:
salessupport@fdmediagroep.nl
020 592 8585       www.fdmg.nl


